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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (LAPTOP) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 . 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 

 

1. Το ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει . 

2. Τις διατάξεις του π.δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» (Α΄226), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016,(Α΄145) «Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

5. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011, (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
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Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις.» 

6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.2482/09-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ 708/Τ.Β'/09-09-2019) 

Απόφαση  Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. “Ορισμός Αντιπερερειαρχών και ανάθεση 

τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφεριάρχες Κεντρικής 

Μακεδονιας”.  

7. Την αριθμ. οικ. 570607(7712)/16-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ. 3475/Τ.Β'/16-09-2019) 

Απόφαση  Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ. “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα 

και στους  Προϊστάμενους  Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων 

και Γραφείων της Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας”. 

8. Το άρθρο 6 παρ.14 του ν.4071/2012(Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

9. Το με αρ. πρωτ.: 180683(688)/27-03-2020 έγγραφο του Τμήματος 

Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Κιλκίς και Πρωτογενές Αίτημα 

με ΑΔΑΜ: 20REQ006487634. 

10. Το με αρ. πρωτ. 188480(732)/03-04-2020 έγγραφο του Τμήματος 

Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Κιλκίς με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

11. Την αρ. 381/2020 (ΑΔΑ: Ψ11Τ7ΛΛ-Ο4Ι) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 

της σχετικής δαπάνης. 

12. Την αριθμ. 1711/07-04-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία 

καταχωρήθηκε με αρ. 1708 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ: ΩΔΗΥ7ΛΛ-3Ν1 & εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 

20REQ006535515). 

13. Την ανάγκη για την προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptop), προκειμένου 

οι υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες για εξ’ αποστάσεως εργασία, 

που προέκυψαν ενόψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της 

πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 

δέκα (10) φορητών υπολογιστών (laptop), στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών των 

υπηρεσιών της, που προέκυψαν ενόψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Ποσότητα 10 

2 Τύπος: Φορητός υπολογιστής ΝΑΙ 

3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ 

4 Η κατασκευή και η συναρμολόγηση να έχει γίνει σε 

εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

5 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR ΝΑΙ 

6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ   

6.1 Intel i5 μοντέλο 7ης γενιάς ή νεότερο ή αντίστοιχο 

Ryzen της AMD 

ΝΑΙ 

6.2 Συχνότητα Επεξεργαστή >1.6GHz 

7 ΜΝΗΜΗ   

7.1 Μέγεθος Κεντρικής Μνήμης >=8 GB 

7.2 Τύπος μνήμης DDR4 ή νεότερη ΝΑΙ 

8 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ   

8.1 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων >=1 

8.2 Χωρητικότητα δίσκου >250GB 

8.3 Τεχνολογία δίσκου ssd ΝΑΙ 

9 I/O PORTS ON-BOARD   

9.1 Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 >=1 

9.2 Θύρες USB 3.1 >=2 

9.3 Θύρες USB 2.0 >=2 

10 WEB CAMERA ΝΑΙ 

11 ΗΧΟΣ   

11.1 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου ΝΑΙ 

11.2 HD STEREO ΝΑΙ 

12 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ INTERGRATED ΝΑΙ 

13 ΟΘΟΝΗ   

13.1 Διαγώνιος Οθόνης >15" 

13.2 Τύπος Οθόνης ΤΝ FHD 

13.3 Ανάλυση Οθόνης >=1920X1080 

14 WI-FI ΝΑΙ 

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MS Windows 10 Pro 64bit GR ΝΑΙ 

16 ΕΓΓΥΗΣΗ >=2 Χρόνια 

 

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός είναι οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα 
ευρώ (8.680,00 €) και θα βαρύνει τον Φ. 721 και ΚΑΕ 1723 του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού της Π.Ε. Κιλκίς του έτους 2020. 

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους 

έως Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 

διεύθυνση promithies@kilkis.pkm.gov.gr. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους: 
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i. Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να 

προκύπτει ότι έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

όπως, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου 

περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε 

άτομο υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει ξεχωριστή 

υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 

περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), 

στους διαχειριστές και β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

ii. Ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ( περ. β της παρ. 4 του αρ. 73 του ν. 

4412/2016). 

iii. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι 

εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς 

(παρ. 2 του αρ. 75 του ν. 4412/2016). 

iv. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.(παρ. 2 του αρ. 73 του ν. 4412/2016)  

v. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

vi. Ότι θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν 

τους ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των 

δηλωθέντων. 

 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

συμμετέχει με αντιπρόσωπό του (άρ. 93 του ν. 4412/2016). 

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας, 

όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψηφίου οικονομικού 

φορέα, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα (συμπληρώνεται με τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά  σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές) και υπογράφεται από τον προσφέροντα: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Ποσότητα 10 

2 Τύπος: Φορητός υπολογιστής  

3 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο  

4 Η κατασκευή και η συναρμολόγηση να έχει γίνει σε 

εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή. 

 

5 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR  

6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  

6.1 Intel i5 μοντέλο 7ης γενιάς ή νεότερο ή αντίστοιχο 

Ryzen της AMD 

 

6.2 Συχνότητα Επεξεργαστή  

7 ΜΝΗΜΗ  

7.1 Μέγεθος Κεντρικής Μνήμης  

7.2 Τύπος μνήμης DDR4 ή νεότερη  

8 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ  

8.1 Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων  

8.2 Χωρητικότητα δίσκου  

8.3 Τεχνολογία δίσκου ssd  

9 I/O PORTS ON-BOARD  

9.1 Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000  

9.2 Θύρες USB 3.1  

9.3 Θύρες USB 2.0  

10 WEB CAMERA  

11 ΗΧΟΣ  

11.1 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου  

11.2 HD STEREO  

12 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ INTERGRATED  

13 ΟΘΟΝΗ  

13.1 Διαγώνιος Οθόνης  

13.2 Τύπος Οθόνης  

13.3 Ανάλυση Οθόνης  

14 WI-FI  

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MS Windows 10 Pro 64bit GR  

16 ΕΓΓΥΗΣΗ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ:  

ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ:  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ:  

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………….. 

 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα αφορά την προμήθεια της 

παρούσας στο σύνολό της, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, σύμφωνα με τα ανωτέρω και το ποσό της δεν 

επιδέχεται καμίας αλλαγής. 

 

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση 

με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση. 

 

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα 

γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο 

Λογιστικό . 

 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα 

πρέπει να συνυπολογισθούν στην προσφορά του. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 

Σε κάθε περίπτωση, στον ηλεκτρονικό φάκελο θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

 

Προς: 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Κιλκίς 

Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Διεύθ.: Αν. Παπανδρέου 3, Διοικητήριο, 1
ος

 όροφος Τ.Κ. 61100, Κιλκίς. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την ανάθεση προμήθειας δέκα (10) φορητών υπολογιστών (laptop), στο πλαίσιο 

κάλυψης αναγκών των υπηρεσιών της, που προέκυψαν ενόψει των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλ. 2341350132 ή 2341350142 (Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων 

Πόρων, Τμήμα Προμηθειών). 

 

 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 
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